
 

  

  

    

 

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Tájékoztató 2021/1 

 

Kedves Versenyzők, Csapatok! 

 

A kialakult egészségügyi helyzet miatt 2021-es év sajnos nem a megszokott formában 

indulhat el, ezért jelen levelünkkel szeretnénk benneteket tájékoztatni az szakággal 

kapcsolatos információkról. 

Kérünk benneteket, hogy az itt leírtakat olvassátok át figyelmesen és az itt meghatározottak 

alapján legyetek szívesek a közel jövőben eljárni és a versenyekre felkészülni. 

 

Az év indítóként már hagyományosan megszokott Nyílt Szakági Értekezletet a COVID 

helyzet miatt ebben az évben nem tartunk. A szakág életével, a Szakági Bizottság 

tevékenységével, szakági költségvetéssel, szerződésekkel és bármely az Offroad szakágat 

érintő kérdésekkel kapcsolatosan, a Szakági Bizottság tagjai bármikor állnak 

rendelkezésetekre telefonon és E-mailben egyaránt. 

A Szakági Bizottság 2020 Decemberében elkészítette és a Sporttanács részére elfogadásra 

megküldte az Autocross és Rallycross alapkiírását. A szabályzatot mellékelten megtaláljátok 

illetve bármikor hozzáférhető a www.mnasz.hu honlapon.                                

Szabályváltozások nem nagyon voltak az előző évhez képest, talán az egyik jelentősebb, 

hogy a nemzetközi kategóriáknak a Magyarországon megrendezendő versenyeinken,           

3 előfutamról felemeltük 4 előfutamra az előfutamok számát. A Suzuki Swift Kupa pedig 

integrálásra került a Magyar Kupa -1400 kategóriába, az előfutamokat együtt futják a -1600 

al, az elő- döntőket és döntőket pedig külön. 

2021 Január elejére az éves naptár tervezet is összeállt, melyben mindkét szakágban 7-7 

futam került tervezetként. Sajnos a Covid helyzet már felülírta a naptárat és Rallycrossban 

változtatásra kényszerültünk. Mellékelem a jelenlegi ismereteink szerinti magyar 

versenynaptárat.  

http://www.mnasz.hu/


Kérünk benneteket, hogy ezt vegyétek figyelembe, mert esetenként a közösségi médiában 

keringenek jól értesültek által megosztott egyéb naptárak is. A CEZ Bord döntése alapján, 

2021. Április 15.-ig minden CEZ futamot elhalasztottak.  

Autocrossban az első futam Makón lesz megrendezve 2021. Május 1-2. Rallycrossban pedig 

2021 Május 8-9 Kakucsringen. A Versenykiírásokat hamarosan elkészítik a rendezők és meg 

fogjátok találni az MNASZ honlapján. Amíg zártkapusak a rendezvények, addig emelt 

nevezési díjat határozott meg a Szakági Bizottság. 

Reméljük minden Nevező Egyesület megtette a regisztációt az MNASZ on-line felületén és 

kiváltotta az éves licencet. Kérjük nézzetek utána, hogy minden beadandó dokumentumot 

feltöltöttetek, ne a verseny előtt derüljön ki, hogy hiányzik valami. (befizetése, NAV 0-ás stb) 

Ugyancsak nézzenek rá a Nevező Egyesületek a rendszerre, hogy minden Versenyzői licenc 

beadásra került és minden rendben van. (Licencigénylő lap, orvosi, Befizetések: licencdíj, 

szabályismereti vizsga díja, biztosítási díj , fénykép , Juniorok: szülői engedély, iskolai 

engedély stb) Ne verseny előtt derüljön ki a hiányosság. 

Szabályismereti Vizsga 2021-től on-line rendszerben lesz megtartva. A héten véglegesítésre 

kerül és hétfőtől elérhető lesz a vizsga tesztlap. A Vizsga felület 10 napig lesz nyitva. Minden 

licencet igénylő versenyzőnek fel kell lépnie a www.chronomoto.hu felületre (ugyanaz, mint 

az on-line nevezés) és ott ki tudja tölteni a vizsga tesztlapot. Külön lesz Rallycross és 

Autocross. Aki mindkét szakágban indulni szeretne, az mindkettőt töltse ki külön-külön. A 

rendszerbe 2 alkalommal lehet belépni, tehát ha valaki egyszer elrontotta, újra tud 

próbálkozni. De többször nem, utána a bizottsággal kell majd egyeztetni, hogy lesz e 

pótvizsga. Minden kérdés megválaszolására 90 sec áll rendelkezésre, utána tovább lép a 

rendszer. A kiértékelés azonnal megtörténik és az MNASZ ben összevezetésre kerül a 

befizetett díj és a sikeres vizsga. Kérjük időben legyetek szívesek megtenni a vizsgát, hogy 

legyen idő a licencek kinyomtatására. 

Nevezések 2021-ben mindkét szakágban on-line rendszerben a www.chronomoto.hu 

honlapon. 

A Szakági Bizottság a következő gépkönyvezési időpontokat jelölte ki: 

1. 2021. Április 03. szombat 09.00-13.00      Proex Motorsport Bp. XVII. Rétifarkas 5. 

2. 2021. Április 10. szombat 09.00-13.00      2142 Nagytarcsa Nádas utca 4.  

3. 2021. Április 25. vasárnap 09.00-14.00     Kakucsring  

4. 2021. Április 30. péntek 14.00-18.00       Makó Autocross pálya 

Kérjük minden versenyző előre egy E-mailban jelezze a részvételi szándékát az adott 

gépkönyvezésen való részvételre, az ATB felé. E-mail cím: szilagyib2@gmail.com.                                                                    

A gépkönyvezésre hozza magával mindenki az előre kitöltött gépkönyvezési lapot, a régi 

gépkönyvet és a gépkönyvezés díját. 

A gépkönyvezésre és a versenyek technikai átvételére minden versenyző köteles mind 

technikailag mind esztétikailag megfelelő állapotban levő versenyautóval megjelenni. Kérjük 

figyeljetek oda az Alapkiírásban meghatározott rajtszámok, kategória megjelölések 

maradéktalan betartására. Ezen felül minden versenyző köteles betartani a szakági média 

felületek szabadon hagyására vonatkozó előírásokat az első versenyre. A szakág által 

biztosított kötelező reklámokat az első verseny technikai átvételén fogjátok megkapni. 

Emlékeztetésre csatolom a szabályzatot, amit kérünk betartani. 

http://www.chronomoto.hu/
http://www.chronomoto.hu/
mailto:szilagyib2@gmail.com


Javasoljuk, hogy az utóbbi években megszokott rendszerben előre egyeztessük le a 

rajtszámokat. Igy elkerüljük az a problémát, hogy az első verseny előtt többen azonos 

rajtszámmal jelennek meg és kapkodni kell. A rajtszám igényeket legyetek szívesek az 

ubela@tqs.hu E-mail címre megküldeni. 

Az első verseny előtt Kakucsringen tesztnap lesz 2021. Április 25.-én. Az Alapkiírásban 

meghatározottak alapján, a Szakági Bizottság ide várja a Junior Kupa és a Hankook Racer 

Cup azon versenyzőit, akik még nem rendelkeztek Offroad licenccel. Ezen Versenyzőknek itt 

kell vezetés technikai alkalmassági vizsgát tenni. 

 

 Budapest 2021. Március 24. 

 

Offroad Szakági Bizottság            
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